


สรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ปป  พพ..ศศ.. 25522552



ลําดับที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ

1 โครงการสรางเครือขายครูเกษตรระดับ มัธยมศึกษาจงัหวดัจันทบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2 โครงการบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยี/ผลงานวจิยั สูชุมชนทองถิ่น

 สถานประกอบการและบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 2

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

3 โครงการอบรมสัมมนาทิศทางการกอสรางและการเตรียมพรอมของวิศวกรในยุค

โลกาภวิัตน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

4 โครงการสรางเครื่องควานเมล็ดเงาะแชแขง็ เพื่อบริการวิชาการแกสถานประกอบการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

5 โครงการบริการวิชาการพัฒนาระบบกลองวงจรปดระยะไกลเพื่อการตรวจสอบการจราจร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร

6 โครงการถายทอดมุมมองของนักศึกษาจากจติวิญญาณทองถิ่นสูชุมชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร

7 โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาเทคนิคการทํานายคากาํลังอัดของคอนกรีต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร

8 โครงการเสริมสรางกระบวน การเรียนรูในการจดัการตนเองของชุมชนทองถิ่นดวย

กระบวนการประชาวจิัยกลุมงานบริการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและศูนย

ประสานงานวจิยัทองถิ่นตะวนัออก

สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน



ลําดับที่ ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ

9 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สํานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 

10 สงเสริมคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนตาํรวจตะเวนชายแดน คณะครุศาสตร

11 โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็ก เพื่อผลิตไบโอดีเซลใน

พื้นทีจ่ังหวดัตราด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

อัญมณีศาสตร

12 โครงการสงเสริมและเผยแพรงานตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกจิพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

13 โครงการจงูมอืแม  จับมือพอ  อยูอยางพอเพียงครั้งที่ 1 ณ ศูนยกสิกรรม

ธรรมชาติโปงแรด  อําเภอเมือง  จงัหวดัจันทบุรี 

คณะวิทยาการจดัการ

14 โครงการจับมือพออยูอยางพอเพียง ครั้งที่ 2 ณ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ

โปงแรด อําเภอเมือง จงัหวดัจันทบุรี 

คณะวิทยาการจดัการ

15 โครงการรูสึกดี วิถีเกษตร  ขออพัเกรดเปนผูนําพอเพียง  ณ ศูนยกสิกรรม

ธรรมชาติโปงแรด อําเภอเมือง จงัหวดัจันทบุรี 

คณะวิทยาการจดัการ 



สรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริสรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ปป  พพ..ศศ.. 25532553



ลําดับที่ ชื่อโครงการ ระยะเวลา

ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

1 โครงการบัญชีเพื่อวิถีชีวติที่พอเพียง 2553 คณะวิทยาการจดัการ

2 โครงการสงเสริมและเผยแพรงานตามแนวพระราชดาํริเศรษฐกจิ

พอเพียง

2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอเนื่อง

3 โครงการรวบรวมพันธุไมสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4 โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีกับการพัฒนาไมผลตาม

พระราชดาํริจนัทบุรี 

2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว : พอแมลูกปลูกตนไม 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

6 โครงการหองสมุดสายใยรักแหงครอบครัว 2553 สํานักวิทยาบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 โครงการ “สายใยรัก สรางฝน ผูกพัน เพื่อเด็กนอย” 2553 คณะมนษุยศาสตร

8 โครงการสายใยรักดวยเพลงกลอมลูก 2553 คณะครุศาสตร

9 โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน 2553 คณะครุศาสตร ตอเนื่อง

10 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดาํริ 2553 สํานักศิลปวัฒนธรรมฯ ตอเนื่อง



โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                    

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีสยามบรมราชกุมารี              

สนองงานโดยสนองงานโดย

มหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏรําไพรําไพพรรณีพรรณี  จังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี



 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2540 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ทูลเกลาฯ ถวายพื้นที่ปาแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีเพื่อดําเนินงาน “โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 50 ไร 
เปนปาอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2540 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
ไดรับพระราชานุญาตใหรวมสนองงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช   อนัเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

ภูมิหลัง



ปาอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ พื้นที่  50 ไร           

ทีทู่ลเกลาฯถวาย



เพื่อพฒันาบุคลากร อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช   

ใหเกิดประโยชนถึงมหาชนชาวไทย

เปาหมายเปาหมาย



วัตถุประสงค

เพื่อสนองงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ

 ใหเขาใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืช

 ใหรวมคิดรวมปฏิบัติจนเกิดประโยชนถึงมหาชนชาวไทย

 ใหมีระบบขอมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันไดทั่วประเทศ



พื้นที่ดําเนินการ

 ปาอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ พื้นที่ 50 ไร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

พื้นที่สาธารณะและปาธรรมชาติรัศมี 50 กิโลเมตร 

รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี



การดําเนินงานเปนระยะ 5 ป ดังนี้

1. ระยะ 5 ปที่หนึ่ง (มิถุนายน 2535 – พฤษภาคม 2540)

 เขารวมสนองงานในชวงปลายระยะ 5 ปที่หนึ่ง

 ขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายพื้นที่ปา 50 ไร



การดําเนินงานเปนระยะ 5 ป (ตอ)
2. ระยะ 5 ปที่สอง (มิถนุายน 2540 – พฤษภาคม 2545)

 ศึกษาสํารวจพรรณไม จํานวน 401 ชนิด 

 จัดทําฐานขอมูลและปายพรรณไม

 จัดพื้นที่ทูลเกลาถวายเปนหองเรียนธรรมชาตริะยะทาง 680 เมตร มีฐาน

การศึกษาระบบนิเวศ  9 ฐาน

 รวบรวมพืชพรรณทองถิ่นหายาก เชน ยางนา ชางนาว มะคา

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

 สงเสรมิสนับสนุนใหอาจารยและนักศึกษาทําวิจัยในพื้นที่ปาอนุรักษ     

พันธุกรรมพืชฯ



การดําเนินงานเปนระยะ 5 ป (ตอ)
3. ระยะ 5 ปที่สาม (ตุลาคม 2544 – กันยายน 2549)

 รวมประชุมวิชาการนิทรรศการ ทรพัยากรไทย:ธรรมชาติแหงชีวิต ป 2546

 รวมประชุมวิชาการนิทรรศการ ทรพัยากรไทย:สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว ป 2548

 สรางเครอืขายอนุรกัษพืชพรรณทองถิ่นที่นาสนใจ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

 ปรบัปรุงหองเรียนธรรมชาติ โดยเพิ่มระยะทาง

 ฝกอบรมอาสาสมัครปกปกพันธุกรรมพืช 

 ฝกอบรมนกัศึกษาสาขาครศุาสตร ในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน

 จัดกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช เชน การวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร การจัดสวนขวดสวนถาด



ปจจบุันดําเนินงานในระยะ 5 ปทีส่ี่              

(ตุลาคม 2549 – กันยายน 2554)

 ดําเนินงานตามกรอบ 3 กรอบ 7 กิจกรรม



1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 



2. กรอบการใชประโยชน
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 



3. กรอบการสรางจิตสํานึก
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 



1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร

กิจกรรมที่ 1 ปกปกพันธุกรรมพืช

 สํารวจพืชพรรณในพื้นที่ปาอนรุักษพันธุกรรมพืชฯ

 สนับสนุนงานวิจัยทําภายในพื้นที่ปาอนุรกัษพันธกุรรมพชืฯ

 เพิ่มความหลากหลายภายในพื้นที่ปาอนุรกัษพันธกุรรมพชืฯ



ชงโคขาว

Bauhinia pottsii var. subsessilis.JPG

ตับปลา

Ardisia murtonii.JPG

พืชพรรณที่สํารวจในพื้นที่ปาอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ

สนับสนุนดานงานวิจัย

กระดี่หมอ
Trichogaster tricopterus



1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร (ตอ)

กิจกรรมที่ 2 สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

 สํารวจเก็บรวบรวมตัวอยางและเพาะเมลด็พันธุพืช ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี รศัมีไมเกิน 50 กิโลเมตร

ตัวอยางที่เก็บรวบรวมมีทั้งในรปูของการเก็บแหง และการดอง



เพาะกลาพันธุไม

กลายางนา การเก็บพันธุไม
แบบการดอง

การเก็บพันธุไมแบบแหง



1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร (ตอ)
กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

 ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รศัมีไมเกิน 

50 กิโลเมตร 



2. กรอบการใชประโยชน

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช

 สนับสนุนการดําเนนิการวิจัยที่เกี่ยวกับการอนรุักษและใชประโยชน

พันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 5 จัดทําศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

 ดําเนินการสรางเว็บไซดและเก็บขอมูลพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 6 วางแผนพัฒนาพันธุพืช 

 ยังไมมีการดําเนินงาน เนื่องจากไมไดบรรจุอยูในแผนแมบทระยะ 5 ปที่สี่



กิจกรรมที่ 5 ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช

หนาเว็บไซดโครงการอนุรักษพันธุกรรพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช

สารสกัดจากใบกระวานตานฤทธิ์จุลินทรีย

ศึกษากายวิภาคของยางนา



3. กรอบการสรางจติสํานึก

กิจกรรมที่ 7 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

 ดําเนินการสรางฐานการเรยีนรูในปาอนุรกัษพันธกุรรมพชืฯ

 จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานตางๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

และนําเยี่ยมชมปาอนุรกัษพันธกุรรมพชืฯ

 สรางจิตสํานึกใหเยาวชน บุคคลทั่วไปใหเขาถึงความสําคญัและ

ประโยชนของพันธุกรรมพืช เชน จัดคายเยาวชน



จัดคายวิทยาศาสตรเยาวชน

นําศึกษาระบบนิเวศทางบกและทางน้ํา

ศึกษาฐานการเรยีนรู



3. กรอบการสรางจติสํานึก (ตอ)

กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช

 เปนกิจกรรมที่บรรยายและเผยแพรงานดานการอนรุักษพันธุกรรมพืช ใหกับ

เยาวชนและบคุคลทั่วไปไดศึกษาความรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตใิน

สาขาตางๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมคีณาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละ

สาขาใหคําแนะนํา

 จัดนิทรรศการโครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ



กิจกรรมศิลปะประดษิฐ 

บรรยายใหความรู 

จัดฝกอบรมการวาด

ภาพทางพฤกษศาสตร 



รวมจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:ผันสูวิถี

ใหม ในฐานไทย  ระหวางวันที่ 19-25 ต.ค.52

ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี



สถานภาพโครงการ
 เปนโครงการที่ดําเนินการอยู 
 ไดรับงบประมาณจากแหลงงบประมาณแผนดิน

หนวยงานดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

ผศ.อาภากร  มินวงษ  เบอรติดตอ  081-9294652
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